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IND IMELLEM OPSTÅR 
DER PROBLEMER I EN 
AFDELING, OG SÅ ER 
DET OFTEST BEBOER-
RÅDGIVERNE ELLER BE-
BOERKONSULENTEN, 
DER TRÆDER TIL.

SIDSTNÆVNTE TAGER SIG 
AF KLAGESAGER, OG VI 
BRINGER OGSÅ EN VEJ-
LEDNING I, HVORDAN DU 
SKAL SKRIVE EN KLAGE.

FORBEREDELSERNE TIL 
REPRÆSENTANTSKABS-
MØDET I JUNI ER STAR-
TET, OG I ÅR HAR DU AL-
LEREDE NU MULIGHED 
FOR AT SØGE OPSTIL-
LING TIL ORGANISATI-
ONSBESTYRELSEN.

FORMAND JAN RENÉ PE-
TERSEN FORTÆLLER OM 
VALGET OG ARBEJDET I 
BESTYRELSEN.

VINTEREN HAR BUDT PÅ 
ENKELTE SOLSKINSDAGE, 
OG HER BESØGTE VI SKEL-
BÆKPARKEN I ØLSTYKKE 
OG FREDERIKSBERG HUSE 
I + II I ROSKILDE.

ROSKILDES BYDEL TRE-
KRONER HAR FORAN-
DRET SIG MEGET DE SE-
NESTE ÅR, OG DER ER 
MANGE SPÆNDENDE AK-
TIVITETER I OMRÅDET.
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KÆRE LÆSER
Boligselskabet Sjælland er gået ind i sit 
andet år, og der skal nu ses på, hvilke 
fordele der kan uddrages af fusioner-
ne i 2007. Det første år har alle været 
travlt beskæftiget med at få de daglige 
rutiner til at køre, og en del af 2008 vil 
stadig gå med at få implementeret nye 
forretningsgange.

Det er ikke kun i Boligselskabet Sjæl-
land, der kigges på fremtiden. P.t. er 
der udvalgsarbejde i gang med at gen-
nemgå den almene boliglovgivning 
med henblik på at få denne tilrettet 
nutidens holdninger og krav til almen 
bolig. I udvalget er der repræsentanter 
fra Velfærdsministeriet, Kommunernes 
Landsforening og BL. Udvalgsarbejdet 
omfatter blandt andet kommunernes 
tilsyn, struktur for almene boligorga-
nisationer, beboerdemokrati, drift og 
vedligehold og udlejning.

Hvis de foreliggende forslag bliver gen-
nemført, vil vi se ændringer, der også får 
indfl ydelse på dagligdagen i Boligselska-
bet Sjælland og for selskabets beboere.

Der er forslag om, at der fremover kun 
skal være én organisationsform med 
ét sæt standardvedtægter mod nuvæ-
rende selvejende boligorganisationer 
og almene andelsboligforeninger. Sam-
menlægning af afdelinger skal gøres 
mere enkel, og der skal ikke være krav 
om ens husleje i de sammenlagte afde-
linger. Kommunalbestyrelsen skal ikke 
fremover godkende sammenlægninger. 

Der gives selskabernes øverste myndig-
hed – repræsentantskabet beføjelser over 
det lokale beboerdemokrati ved gennem-
førelse af større renoveringsopgaver, bo-

ligsociale helhedsplaner og fremtidssik-
ring af boligerne. Desuden skal det være 
muligt for kommunerne at udpege med-
lemmer til afdelingsbestyrelsen i afdelin-
ger, der udelukkende bebos af svage og 
plejekrævende beboere, hvis der ikke i 
forvejen er valgt en afdelingsbestyrelse.

På udlejningssiden vil ventelistereg-
ler blive harmoniseret, og anciennitet 
bevares, så længe man er skrevet på 
ventelisten (betaler det årlige gebyr) 
mod nuværende regel, hvor opskriv-
ning slettes ved indfl ytning i bolig for 
lejere i selvejende boligorganisationer. 
Oprykningsretten vil formentlig blive 
reduceret, så der kun er opryknings-
ret indenfor egen afdeling, men der er 
også mulighed for, at oprykningsret-
ten forsvinder helt, så der fremover 
alene vil være én venteliste.

Nøgletal for en række udvalgte regn-
skabsposter skal leveres. I forlængelse 
heraf udvikles en række supplerende 
nøgletal/indikatorer, som mere bredt 
kan belyse den enkelte boligorganisati-
ons og boligafdelings udgiftsniveauer.

Ramme for godtgørelse i forbindelse 
med råderetssager kan forøges med 
50%, således at det maksimale godtgø-
relsesbeløb kan stige til godt 150.000 
kr. Afskrivningsperiode kan i visse til-
fælde forhøjes til 30 år såvel som løbe-
tid for lån til individuelle forbedringer i 
visse tilfælde kan gå udover 20 år.

Arbejdet forventes afsluttet, så ny lov 
kan vedtages med virkning fra 2009.

 -  ON
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NYE REGLER FORNYE REGLER FOR
BOLIGGARANTIBEVISET
Reglerne for boliggarantibeviset er blevet ændret, så tilbuddet nu gælder alle lejere i familieboligerne.  Boligga-
rantibeviset sikrer dig, at du kan få en tilsvarende bolig i op til tre år efter, du fl ytter fra din nuværende bolig.

I fl ere år var boliggarantibeviset en for-
søgsordning, men garantibeviset har 
været så populær, at Boligselskabet 
Sjælland nu har fi npudset reglerne og 
gjort det til et fast tilbud for alle lejere af 
familieboligerne. 

Et boliggarantibevis giver dig sikkerhed 
for, at du kan vende tilbage til en an-
den almen bolig i op til tre år efter, at 
du er frafl yttet din nuværende bolig. På 
den måde undgår du at starte forfra på 
ventelisten, hvis du har fortrudt din fra-
fl ytning. Samtidig tilstræbes det, at der 
går højst tre måneder fra henvendelsen 
til anvisningen sker. 

Hvad er en tilsvarende bolig?
Garantien omfatter, at du - så vidt det er 
muligt - får tilbudt en bolig tilsvarende 
den, du fl yttede fra.  

En tilsvarende bolig er: 
en bolig i den afdeling du fl yttede fra, • 
da beviset blev udstedt
en bolig med samme antal rum eller • 
af tilsvarende størrelse (antal m²)
en bolig med en nogenlunde tilsva-• 
rende husleje

Hvis du ikke har brugt dit bevis inden 
garantiens udløb, kan du blive overført 
til den almindelige venteliste, og ancien-
nitet for hele garantiperioden (tre år) vil 
blive godskrevet. 

Der kan være tilfælde, hvor det ikke er 
muligt at anvise en tilsvarende bolig. 
Det gælder i afdelinger med forsøgsud-
lejning, og når der er tale om særlige 
boligtyper, som kun sjældent bliver ledi-
ge. I disse tilfælde vil der blive anvist en 
bolig, der i videst muligt omfang svarer 
til din tidligere bolig. 

Når beviset bruges
I 2007 udstedte Boligselskabet Sjælland 
ca. 25 boliggarantibeviser, og enkelte 
har allerede brugt det. 

- Jeg købte et boliggarantibevis, da jeg 
fl yttede sammen med kæresten. Jeg ville 
gerne have mulighed for at få tilbudt en 
tilsvarende bolig i samme område, hvis 
forholdet ikke holdt, fortæller en af dem, 
der brugte boliggarantibeviset i 2007. 
Hun har ønsket at være anonym.

- Jeg fi k tilbudt en ny bolig en til to må-

neder efter, at jeg havde sat boliggaran-
tibeviset i kraft, og jeg er glad for mit 
nye hjem. Det har været alle tiders at 
have det tilbud ved hånden, siger hun. 

Hvordan opnås et boliggarantibevis? 
Køb af boliggarantibevis kan senest fore-
tages i forbindelse med frafl ytning af din 
hidtidige bolig. Et boliggarantibevis ko-
ster 1000 kr., og du kan du henvende 
dig til ekspeditionen, som kan udstede 
et til dig. 

Du skal have boet i din nuværende bolig 
i mindst to år for at være berettiget til at 
søge et boliggarantibevis. Ordningen om-
fatter ikke ungdoms- og ældreboliger. 

Læs mere

Hvis du vil læse mere om bolig-
garantibeviset, kan du gå ind på 
www.bosj.dk under ’Beboere’ -> 
’Boligen’ -> ’Boliggarantibevis’

Har du spørgsmål til ordningen, 
kan du ringe til ekspeditionen på 
tlf. 46 30 47 00. 

Lifestock Productions, Dreamstime.com
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I mange år var udbygningen af Trekroner blot en smuk tanke, men gennem de seneste år er den østlige del af 
Roskilde blomstret op og er i dag et spændende og nyskabende område.

Gennem de sidste syv år er Roskilde 
blevet kraftigt udvidet på den østlige 
side. Hvor Roskilde Universitetscenter 
(RUC) tidligere lå næsten helt alene 
på en mark med kun få bebyggelser i 
nærheden, rummer området i dag over 
1.500 boliger - og fl ere kommer til. 

Trekroner er blevet et samfund i sam-
fundet - udover boliger er området nu 
blandt andet beriget med en skole, en 
idrætsforening, en avis, et hospice og 
en fi lmklub - og snart også et supermar-
ked. I mange år har bedre indkøbsmu-
ligheder stået højt på ønskesedlen hos 
beboerne i Trekronerområdet, og nu ser 
det endelig ud til at lykkes.

Trekronerrådet
Beboere i nye boligområder bliver ofte 
grebet af iværksætterånden, når de får 
mulighed for at præge boligområdet lige 
fra starten, og sådan har det også været 
i Trekroner.
 
En lille gruppe engagerede personer fra 
forskellige beboerorganisationer stiftede 
således Trekronerrådet i august 2005. 
Rådet arbejder under mottoet ’Beboeror-
ganisationerne har deres enkelte fælles-
skaber, Trekroner har Trekronerrådet’.

- Vi betragter Trekronerrådet som en 
slags paraplyorganisation, der kan være 
med til at sætte nye projekter i gang. Vi 
vil gerne være beboernes talerør - blandt 
andet i forhold til politiske spørgsmål, 
der vedrører Trekroner, forklarer Tho-
mas René Sidor, der er formand for Tre-
kronerrådet.

Han blev formand i december 2007, 
men har været engageret i rådet lige fra 
begyndelsen.

Senest har det været sagen om kapa-
citetsproblemer på Trekroner skole og 
lokalpolitikernes forslag om fl ydende 
skoledistrikter, som har været det store 
diskussionsemne i Trekroner. Modstan-
den mod ændringerne på skoleområdet 
har samtidig givet Trekronerbeboerne et 
tættere sammenhold.

Mange aktiviteter
Det er dog først og fremmest fælles-
skabet i forbindelse med de mange ak-
tiviteter i området, som beboerne nyder 
godt af.

- I det hele taget er det let at starte no-
get nyt op herude. Hvis folk brænder 
for noget, så skal der ikke så meget til 

for at realisere ideerne. Det var blandt 
andet på den måde, at Trekroneravisen 
startede op - fordi vi var nogle stykker, 
der havde lyst til at lave et blad om om-
rådet, fortæller Thomas René Sidor.

Det kommende års tid vil der også være 
en række arrangementer i området - 
blandt andet Trekronerdagen, ved Sct. 
Hans  samt dragedag (hvor der fl yves 
med papirdrager). Arrangementet til 
Sct. Hans bliver dog knapt så omfatten-
de i år, da det falder på en mandag, og 
så håber Thomas René Sidor, at vejret 
holder tørt, så der kan tændes bål i år.

- Sidste år regnede det, og det vil vi jo 
gerne undgå den dag, siger han.

Overskrift
Roskilde Kommune startede Trekroner-
natten op i 2005 i forbindelse med Ros-
kildenatten, som skulle Trekroner mu-
lighed for at markere sig som bydel og 
vise, hvad den har at byde på.

Desværre har kommunen valgt at ned-
lægge Trekronernatten i år, men en række 
engagerede beboere arbejder på at arran-
gere Trekronerdagen - en dag med aktivi-
teter, som især er rettet mod børnene. 

TREKRONERTREKRONER
- ET OMRÅDE I VÆKST- ET OMRÅDE I VÆKST

Thomas René Sidor.
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Trekroneravisen

I sensommeren 2007 fi k beboerne i 
Tre kroner deres egen avis. Bag udgivel-
sen står en række lokale journalister og 
skribenter, som brænder for at skrive 
om lokalområdet.

- Vi er seks personer i redaktionen, og 
så har vi en række freelancere tilknyt-
tet. Det hele foregår på frivillig basis, 
siger Lene Ejg Jarbøl, der sidder i re-
daktionen på Trekroneravisn. 

- Flere i redaktionen er også knyttet til 
de andre aktiviteter her i området, og 
på den måde hører vi meget om, hvad 
der rører sig. Desuden er der også fl e-
re, der henvender sig med ideer, når de 
støder på os, siger hun.

I opstartsfasen er avisen støttet økono-
misk af Roskilde Kommune.

Næste avis udkommer i slutningen af 
marts eller i starten af april.

- Arrangementet er stadig i planlæg-
ningsfasen, så der er nogle ting, der 
ikke er på plads endnu. Vi håber dog på 
at kunne lave en festlig dag, som børne-
familierne vil tage til sig, siger Thomas 
René Sidor.

Samarbejde med RUC
Trekronerrådet har på det seneste ind-
ledt et samarbejde med Roskilde Uni-
versitetscenter, som i første omgang har 
medført, at RUC har sagt ja til at udlåne 
lokaler til Trekroners fi lmklub. 

- I øjeblikket er fi lmklubben for børn, 
men den skal snart udvides, så de voks-
ne i området også får mulighed for at 
være med i fi lmklubben, fortæller Tho-
mas René Sidor.

Du kan læse mere om Trekronerområ-
det på: www.trekroner.info

Trekronerrådets hjemmeside er:
www.trekronerraadet.dk

Her er også links til de andre aktiviteter  
i området. 

Trekroner IF

Foreningen Trekroner Idrætsfore-
ning blev stiftet den 11. april 2005. 

Peter Hansen, der er formand for 
Trekroner IF, har været med lige 
fra starten.

- Vi var længe en gruppe voksne 
og børn, der spillede bold sammen 
i området, og da der blev bygget 
en idrætshal ved skolen, ville vi 
gerne benytte os af den. Derfor 
søgte vi om at låne den, og der-
efter stiftede vi idrætsforeningen, 
fortæller Peter Hansen.

Idrætsforeningen har omkring 280 
aktive medlemmer. I opstartsfasen 
sendte stifterne e-mails ud til en 
række beboere for at skabe inte-
resse, men nu opsøger nye beboere 
selv foreningen, når de fl ytter til.

Det nuværende program for idræts-
foreningen omfatter følgende akti-
viteter: 

badminton• 
blandet• 
bordtennis• 
fodbold• 
løbeklub• 
volleyball• 
workout• 
familiegymnastik• 
spring og bevægelse• 

Det er beboerne selv, der er med 
til at bestemme hvilke aktiviteter, 
der skal være i foreningen. Kvin-
deworkout-holdet har en undervi-
ser, der kommer udefra, men el-
lers har de fl este aktiviteter ikke 
trænere. Til gengæld er det de 
lokale beboere, der styrer aktivi-
teterne. 

- Løbeholdet startede op sidste ef-
terår af nogle entusiaster, og jeg 
tror, der kommer mange til, når 
vejret bliver lidt bedre, siger Peter 
Hansen.

- Generelt vil jeg tro, at vi får fl ere 
friluftsaktiviteter, hvor vi ikke er 
afhængige af at låne idrætshallen. 
I forvejen kan vi godt bruge fl ere 
tider i hallen, men det er svært at 
få, så i stedet må vi tænke i nye 
baner. Det kan for eksempel være 
at ro i kajak nede ved Roskilde 
Havn. I forbindelse med løbehol-
det har der også været tale om at 
lave et årligt motionsløb, men det 
ligger endnu ikke fast, fortæller 
Peter Hansen.

Det kommende supermarked.
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PÅ JOB MEDPÅ JOB MED
BEBOERRÅDGIVERNE
I Boligselskabet Sjælland er der ansat to beboerrådgivere og en beboerkonsulent. Beboerrådgiverne sætter en 
lang række aktiviteter i gang. Beboerkonsulenten løser konfl ikter mellem naboer, der klager over hinanden. 
Vi fulgte dem en helt almindelig dag i februar.

Hos beboerrådgiverne starter arbejdsda-
gen med et hurtigt uformelt morgenmø-
de, hvor dagens opgaver kort vendes.
 
- Faktisk ved vi sjældent, hvad dagen 
bringer, men der kan være nogle bebo-
ere, vi skal følge op på i løbet af dagen 
eller et møde, vi skal forberede, fortæl-
ler Pia Mikkelsen. 

Hun er på vej ud af døren for at nå et 
møde i psykiatrien. De mødes hver an-
den måned og drøfter forskellige tiltag, 
der kan hjælpe de beboere, som de har 
kontakt til.  

- Vi bruger hinanden meget. Det offent-
lige system er interesseret i et tæt sam-
arbejde, for de kan se, at vi gør en for-
skel i boligområdet, forklarer hun. 

- I vores daglige arbejde taler vi meget 
med de beboere, der har svært ved at få 
dagligdagen til at hænge sammen, fordi 
de eksempelvis har en psykisk lidelse. Et 
tilbud om at mødes med andre i beboer-
cafeen og muligheden for at tale med os 
giver dem større indhold i hverdagen. De 
kan klare fl ere ting selv og kommer for ek-
sempel mere ud af lejligheden, supplerer 

Jens Johansen. Han har tidligere været 
ansat i socialforvaltningen, mens Pia har 
været ansat i psykiatrien. De har en bred 
erfaring i arbejdet med mennesker og fø-
ler sig godt rustet i det daglige arbejde. 

Beboercaféen i Æblehaven er en af bebo-
errådgivernes succeshistorier. Her mødes 
beboerne og spiser sammen, fortæller 
historier og nyder hinandens selskab. 

- Vi oplever, at beboercaféen har været 
med til at skabe et stort socialt netværk, 
hvor beboerne tager hånd om hinanden. 
Er der en, der ikke dukker, op ringer de 
til vedkommende for at tjekke, at alt er 
vel, fortæller Pia Mikkelsen. 

Boligsocialt arbejde
Opgaverne er mange og meget forskel-
lige, men fælles for dem er, at beboer-
rådgiverne tager sig af det sociale arbej-
de i Boligselskabet Sjællands afdelinger 
i Roskilde Kommune. Beboerrådgiverne 
har startet erindringscaféer i fl ere af-
delinger, hvor ældre beboere mødes og 
hygger sig. Beboerrådgiverne hjælper 
til, når der skal laves en lektiecafé, de 
arbejder med de etniske grupper i afde-
lingen og giver dem kulturelle redska-

ber til at begå sig i det danske samfund, 
men de laver ikke opsøgende arbejde.

- Vi henvender os kun til beboerne, når 
vi får en henvendelse fra driften om, at 
der er en beboer, der behøver hjælp. Når 
det er nødvendigt, bringer vi sagen vi-
dere til kommunen, og når de tager over, 
gør vi ikke mere, forklarer de. 

I det daglige arbejde har Pia og Jens tæt 
kontakt til beboerne i specielt Æblehaven 
og Rønnebærparken. De kender dem på 
godt og ondt. 

- Det er spændende og meget givende at 
arbejde med de menneskelige forskellig-
heder, der er i afdelingerne. I langt de fl e-
ste tilfælde har vi succes med vores arbej-
de. Beboerne har et godt liv, og de lever 
uden at genere andre. Vi kan selvfølgelig 
ikke hjælpe alle til et bedre liv, men vi har 
det skidt, når det ikke lykkedes, fortæller 
de. Indirekte hjælper beboerrådgiverne 
de øvrige beboere og afdelingen som hel-
hed ved at skabe trygge rammer for alle.

Konfl iktknuseren
Et andet sted i Boligselskabet Sjælland 
sidder beboerkonsulenten, Bent B. Niel-

Jens og Pia i Æblehaven.
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Beboerrådgivningen

I 1994 nedsatte den daværende rege-
ring et byudvalg, der fi k til opgave at 
støtte og fremme boligsociale initiati-
ver i udsatte boligområder over hele 
landet herunder støtte til ansættelse af 
lokale beboerrådgivere. 

I 2002 blev der skåret ned i den øko-
nomiske støtte til beboerrådgiverord-
ningerne, der således skulle ophøre 
med udgangen af 2002. I slutningen af 
2002 blev det på landsplan besluttet 
at fortsætte beboerrådgiverordningen 
med støtte fra Landsbyggefonden. 

Den nuværende periode løber til ud-
gangen af 2008. 

Formålet med beboerrådgivningen 
er at skabe gode trygge rammer i og 
omkring boligerne, så alle, kan være 

glade for at bo alment. Af aktiviteter 
kan nævnes Beboercaféen, som er et 
værested, hvor beboerne kan mødes 
og hygge sig med en kop kaffe, købe 
et måltid mad eller få sig en snak med 
andre beboere. 

Beboercafeens adresse:
Æblehaven 82, 4000 Roskilde

Cafeen har åbent mandag til fredag kl. 
08.00-13.00. Der serveres morgen-
mad og frokost, og der er mulighed for 
at købe madpakke.

I perioden 1. oktober til 1. maj er der 
også åbent på søndage i tidsrummet 
14.00-16.00. Der er gratis kaffe og kage. 

Alle er velkomne i cafeen.

sen. Han tager sig af alle naboklager, der 
sendes til boligselskabet. I løbet af et halvt 
år lander der ca. 400 klager på hans bord, 
og det er især klager over naboen, der 
larmer, eller klager over dyr, der færdes 
alene i bebyggelsen. Indimellem modta-
ger han klager, hvor det tydeligt fremgår, 
at det er mangel på kulturel forståelse, 
der ligger bag klagen. Han oplever også, 
at generationsforskellen i en opgang kan 
være med til at give gnidninger.

Bent B. Nielsen har en baggrund som 
nærbetjent i den østlige del af Roskilde 
og godt rustet til at løse de forskellige 
konfl ikter, han møder i hverdagen. 

Dagen starter på kontoret, hvor dagen i 
grove træk planlægges ud fra de klager, 
der er blevet sendt til ham. 

- Min kalender er for det meste tom, for-
di jeg skal kunne reagere hurtigt, hvis 
der lander en hastesag i min indbakke, 
fortæller han. 

Opsøgende arbejde
Når beboerkonsulenten modtager en 
klage, skriver han til den, der er klaget 

over, hvori vedkommende bliver bedt 
om at holde sig inden for rammerne af 
husordenen. Samtidig får vedkommen-
de mulighed for at gøre indsigelser imod 
klagen. 

- Der er altid to parter i en sag, og begge 
skal selvfølgelig have mulighed for at give 
deres mening til kende, forklarer han. 

Den opsøgende indsats er en vigtig del 
af beboerkonsulentens arbejde. Den 
mundtlige kontakt og den fysiske tilste-
deværelse giver langt fl ere muligheder 
for at kommunikere med beboerne. Der-
for tager Bent B. Nielsen i de fl este til-
fælde ud og besøger de involverede par-
ter i en klagesag. 

- Når jeg kommer ud og møder bebo-
erne og taler med dem, kan de fl este se, 
at deres opførsel ikke har været rimelig. 
Det gør et stort indtryk på folk, når jeg 
dukker op på deres adresse og taler med 
dem om rimeligheden i det, de har lavet, 
forklarer han. 

- Ofte er et besøg nok. Det er sjældent, 
at sagerne udvikler sig. Folk overtræder 

ikke husordenen med vilje men af ube-
tænksomhed. Når de får et brev eller et 
besøg af mig, kan de godt se, at husor-
denen er overtrådt, og herefter kommer 
der som regel ikke fl ere klager, fordi folk 
efterfølgende holder sig indenfor ram-
merne, forklarer Bent B. Nielsen.

Der er selvfølgelig sager, hvor et brev og 
en samtale med beboerne ikke er nok. 

- Vi oplever desværre, at nogle beboere 
ikke lever op til den husorden, afdelin-
gen har, og er sagerne grove, kan der 
blive tale om udsættelse af lejemålet, 
fortæller han.  

Samarbejde
Beboerrådgiverne og beboerkonsulen-
ten har vidt forskellige arbejdsområ-
der, og alligevel hjælper de hinanden i 
mange sager. 

- De tunge sociale sager tager vi os af, 
mens Bent tager sig af de mere almin-
delige sager, hvor kommunen og andre 
instanser ikke er involveret, slutter be-
boerrådgiverne. 

For beboerkonsulenten:

Behandling af naboklager • 

Opsøgende arbejde i forbindelse • 
med klagesager

Typiske opgaver

For beboerrådgiverne:

Opstart af caféer • 

Sociale arrangementer• 

Hjælp til svage beboere • 

Kontakt til kommunale instanser• 
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FREDERIKSBERG HUSE

Centralt i Roskilde ligger Frederiksberg 
Huse, der blev opført i 1914-1917 som 
billige arbejderboliger uden nogen form 
for luksus. Dengang var huslejen 12 
kr. om måneden. Efter en renovering i 
1980’erne fremstår afdelingen i dag som 
en tidssvarende bebyggelse. I 2005 blev 
Frederiksberg Huse 2 bygget for at tilfø-
re området fl ere familievenlige lejemål. 

Frederiksberg Huse I er Boligselskabet 
Sjællands ældste afdeling og er samti-
dig en af de mindste med 27 lejemål. 
Kevin Knudsen har boet i afdelingen i 14 
år og er netop blevet valgt som formand 
for afdelingen. 

- Jeg stillede op til bestyrelsen, fordi der 
var en række ting, jeg gerne vil lave om 
på, forklarer han. 

Nyttehaver og nabohygge 
Hvert lejemål har mulighed for at få en 
nyttehave, og mange af beboerne er 
glade for deres haver, hvor de nyder 
sommeren og hinandens selskab. 

- Min have betyder meget for mig. Her 
bruger jeg mange timer, fortæller Ke-
vin Knudsen, der har anlagt terrasse og 
gjort klar til at dyrke kartofl er, når for-
året tager over.

Frederiksberg Huse

Adresse: Afdeling 1 ligger på 
Knudsvej 31-37, Gormsvej 25-27, 
Eriksvej 11-13. Afdeling 2 ligger 
på Gormsvej 29-39.

Bygget: Afdeling 1 er bygget i 
1910 og 1916. Afdeling 2 er byg-
get i 2005.

Afdelingerne har sammenlagt 33 
lejemål.

Boligselskabet Sjællands ældste afdeling ligger tæt på Roskilde centrum, og mange lejemål har egen nyttehave. 
Bebyggelsen var indfl ytningsklar i 1917, og lejemålene var dengang uden toilet og bad.  

Historien om afdelingsnavnet
I starten af 1900-tallet var de forskel-
lige områder i Roskilde opkaldt efter an-
dre bydele i Danmark. Der er ingen, der 
ved, hvordan de opstod, men området 
ved Ringstedvej blev kaldt Esbjerg og 
Skovbovængets Allé gik i folkemunde 
under navnet Langelinje. 

Området ved Knudsvej, Svendsvej og 
Gormsvej gik under navnet Frederiks-
berg. Afdelingen havde ikke et navn fra 
første dag, men AB99 fandt det natur-
ligt, at bebyggelsen fi k navnet Frede-
riksberg Huse efter den store renove-
ring i 1980’erne.  

I klart vejr kan domkirken skimtes i det fjerne.
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SKELBÆKPARKEN

Skelbækparken

Adresse: Skelbækvej 7-127

Bygget: 1998

Afdelingen har 60 lejemål.

Højt til himlen og masser af plads kendetegner bebyggelsen Skelbækparken, der ligger i Ølstykke nord for 
Roskilde. Bebyggelsen er ti år gammel og rummer både unge og ældre. 

Skelbækparken ligger i udkanten af Øl-
stykke og er alligevel tæt på det hele. Det 
tager syv minutter at gå ned i byen, hvor 
S-toget til København kører hver 10. mi-
nut. Skolen og institutionerne er lige om 
hjørnet, og naturen er kun et øjeblik væk. 

Et dejligt sted
Søren Boch, formand for afdelingsbe-
styrelsen i Skelbækparken, fl yttede ind 
som en af de første beboere og har boet 
i afdelingen lige siden. 

Store grønne områder og god luft mel-
lem boligblokkene kendetegner Skel-
bækparken. Bilerne er parkeret i udkan-
ten af boligområdet, og børnene kan frit 
og sikkert bevæge sig rundt.

- Vi har det hele tæt på og kan hurtigt 
komme ind til byen. Området er meget 
børnevenligt, og beboerne har rig mu-

lighed for at komme hinanden ved, for-
tæller han. 

En rolig afdeling
Om sommeren mødes beboerne og 
snakker på kryds og tværs. Nogle gange 
fi nder de grillen frem og mødes over af-
tensmaden. 

- Beboerne er gode til at hjælpe hinan-
den. Er der en, der er syg, hjælper na-
boen gerne med indkøb, men generelt 
kommer alle godt ud af det med hinan-
den, fortæller Søren Boch.

I december måned har der i de seneste 
to år været arrangeret linedance for alle 
interesserede beboere. Der bliver dan-
set, hygget og spist æbleskiver. 

- I bestyrelsen vil vi gerne have fl ere  
arrangementer, men vores beboere har 
travlt i hverdagen og kan ofte ikke fi n-
de tid til det. Men vi har i bestyrelsen 
lagt op til, at folk kan komme med de-
res gode ideer, og så vil vi meget gerne 
hjælpe med at få stablet et arrangement 
på benene, fortæller han. 

Beboernes forlængede arm
Søren Boch har været med i afdelingsbe-
styrelsen siden 2000.    

- Arbejdet i afdelingsbestyrelsen er 
spændende og til tider udfordrende. Det 
handler blandt andet om at fi nde en ba-
lance i budgetterne, så afdelingen bliver 
vedligeholdt samtidig med, at huslejen 
har et fornuftigt leje. Det er et meget væ-
sentligt forhold for vores beboere, og vi 
i afdelingsbestyrelsen skal sammen med 
administrationen være med til at sikre, 
at dette sker. Vi har det klare formål at 
styrke afdelingen og gøre det til et endnu 
bedre sted at bo, slutter han. 
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Onsdag den 11. juni er der ordinært 
repræsentantskabsmøde i Boligselska-
bet Sjælland og dermed valg til orga-
nisationsbestyrelsen. Der er syv besty-
relsesmedlemmer på valg, herunder 
næstformanden, som vælges direkte af 
repræsentantskabet. 

Det har hidtil været således, at opstil-
ling til organisationsbestyrelsen udeluk-
kende fandt sted på selve repræsen-
tantskabsmødet. Naturligt nok var det 
som regel repræsentantskabsmedlem-
mer, der blev stillet op, idet de havde 
adgang til mødet. 

- Nu kan alle interesserede også søge 
opstilling i god tid inden repræsentant-
skabsmødet, og derfor har alle selska-
bets lejere mulighed for at søge opstilling 
allerede, siger Jan René Petersen, der er 
formand for organisationsbestyrelsen.

- Der er ikke noget krav i vedtægterne 
om, at personen skal sidde i en afde-
lingsbestyrelse i forvejen. Den eneste 
betingelse er, at du bor i en af selskabets 
boliger, forklarer Jan René Petersen.

Forløb for valget
Hvis du er interesseret i at stille op til or-

ganisationbestyrelsen, skal du sende et 
brev med de oplysninger, der er nævnt 
i boksen på modsatte side inden onsdag 
den 2. april.

- Derefter bliver de opstillede interviewet 
enkeltvis, så de alle får mulighed for at 
uddybe deres synspunkter, og dernæst 
udsendes en valgavis til repræsentant-
skabet i maj måned, forklarer Jan René 
Petersen.

- Opstillede, der ikke er medlemmer af 
repræsentantskabet, kan være til stede 
under selve valgdelen af repræsentant-
skabsmødet, så de kan svare på eventu-
elle spørgsmål, men de har ikke adgang 
til resten af mødet, siger han.

Arbejdsopgaverne
Organisationsbestyrelsen har den over-
ordnede ledelse af boligorganisationen 
og er ansvarshavende for drift, budget-
lægning, regnskabsafl æggelse og udlej-
ning for alle selskabets afdelinger.

Bestyrelsen har desuden det overordne-
de personaleansvar og skal godkende de 
økonomiske rammer for boligselskabet.
  
- Hvert medlem af organisationsbesty-

ARBEJDET I ARBEJDET I 
ORGANISATIONSBESTYRELSENORGANISATIONSBESTYRELSEN
Til repræsentantskabsmødet i juni måned er der valg til organisationsbestyrelsen. I år er opstillingsproce-
duren ændret, så fl ere har mulighed for at stille op.

Jan René Petersen.Jan René Petersen.

relsen er også kontaktperson for fem til 
syv boligafdelinger, siger Jan René Pe-
tersen.

Kontaktpersonen deltager ved budget- 
og regnskabsmøder og kan for eksem-
pel hjælpe ved at tage dirigentrollen ved 
møderne eller svare på spørgsmål. 

Som medlem af organisationsbestyrelsen 
skal du være indstillet på at sætte en del 
tid af til forberedelse inden møderne. 

- Der er mange emner, du skal sætte dig 
ind i - regnskab, drift, forvaltning, jura og 
ledelse. Der er meget læsestof, og forbe-
redelsestiden er ofte længere end selve 
mødet, forklarer Jan René Petersen.

Desuden skal du følge med i, hvad der 
generelt foregår i boligselskabet og bo-
ligsektoren som helhed.

Møder
Organisationsbestyrelsen holder 11 
møder om året - et i alle måneder und-
tagen juli. Derudover har hver afdeling 
et til to årlige møder, som kontaktper-
sonen så vidt muligt skal deltage i. Ud-
valg nedsat af organisationsbestyrel-
sen har møde én gang om måneden, 
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Ny i bestyrelsen

I 2007 indtrådte Lisbeth Blom Møller i  
organisationsbestyrelsen. 

- Jeg har været i repræsentantskabet i 
mange år og blev ved fusionen spurgt, 
om jeg ville stille op til organisations-
bestyrelsen. I første omgang takkede 
jeg nej, for jeg mente ikke, jeg havde 
tid til det. Senere spurgte Jan René Pe-
tersen igen, om jeg var interesseret, 
og så valgte jeg at stille op som sup-
pleant. I foråret 2007 fratrådte et par 
organisationsbestyrelsesmedlemmer, 
og dermed kom jeg i bestyrelsen, for-
tæller hun.

- Jeg synes, det er utroligt spændende 
at sidde i organisationsbestyrelsen. Det 
giver indfl ydelse, og der er mange for-
skellige mennesker i bestyrelsen. Det 
giver mange inputs, for folk gør ting 
forskelligt, og det kan inspirere os an-

dre, siger Lisbeth Blom Møller.

Hun har ikke oplevet noget negativt 
ved at sidde i bestyrelsen.

- Som ny blev jeg taget godt imod af 
de andre i organisationsbestyrelsen, 
og det har i det hele taget været en 
god oplevelse at være med i bestyrel-
sen, siger hun.

- Jeg vil anbefale personer, der vil stil-
le op til valget, at de får gjort sig helt 
klart, hvad deres synspunkter er, og 
hvad deres interesseområder er. Des-
uden skal familien være indforstået 
med, at der går en del tid med forbe-
redelse og møder, og sidst men ikke 
mindst er det vigtigt, at man er åben 
og modtagelig over for ny viden, siger 
Lisbeth Blom Møller.

og så afholdes der seks områdemøder 
to gange om året.

Oveni det kommer så repræsentant-
skabsmødet samt eventuelle ekstraor-
dinære repræsentantskabsmøder. 

- Det er mange møder, og de er ikke 
jævnt fordelt over hele året. Der er mest 
at se til, når afdelingerne holder regn-
skabs- og budgetmøder (i henholdsvis 
marts til maj og i august til september) 
og op til repræsentantskabsmødet i juni, 
fortæller Jan René Petersen.

Det er et større puslespil at få arrange-
ret alle møderne i afdelingerne, og det 
kan ske, at en kontaktperson har møde 
i to afdelinger på samme aften. I så fald 
bytter bestyrelsesmedlemmerne ind-
byrdes, så ingen afdeling må undvære 
deltagelse fra organisationsbestyrelsen.

Selvom posten som organisationsmedlem 
kræver en del tid, så er bestyrelsesarbej-
det ulønnet. Som organisationsbestyrel-
sesmedlem får du udbetalt diæter ved mø-
dedeltagelse i henhold til statens regler.

Gode råd
Jan René Petersen har været med i or-

ganisationsbestyrelsen i en del år, og 
han har tre gode råd til de, der ønsker 
at stille op til valget i juni.

Først og fremmest skal baglandet 1. 
være i orden. Din familie skal være 
indstillet på, at du bruger en del tid 
på møder og forberedelse, og at der 
i perioder er meget travlt.

Dernæst skal du gå ind i det med åbent 2. 
sind. Det er et fællesskab som kræver, 
at folk lytter til hinanden, og hvor der 
skal være plads til uenighed.

Det er også vigtigt, at du forbereder 3. 
dig inden møderne, og har du ikke 
den fornødne viden inden, så er der 
gode muligheder for efteruddannelse.

- Brænder du for at bevare Boligselska-
bet Sjælland som et godt og trygt hjem 
og et dejligt sted at bo for dig selv og 
mange andre familier? Vil du være med 
til at træffe beslutninger og skabe et 
beboerdemokrati med nærhed i et stort 
moderne boligselskab, hvor både med-
arbejdere og beboere trives? I så fald 
skal du stille op til valg til organisations-
bestyrelsen, siger Jan René Petersen. 

Sådan stiller du op

Hvis du ønsker at stille op til orga-
nisationsbestyrelsesvalget den 11. 
juni 2008 skal du sende en ansøg-
ning med følgende oplysninger:

Navn

Adresse

Beskrivelse af hvilke erfaringer, du 
har på det beboerdemokratiske 
område - enten via afdelingsbe-
styrelsen eller andet bestyrelses-
arbejde.

Hvorfor ønsker du at stille op - 
hvilke områder vil du især foku-
sere på i dit arbejde i bestyrelsen.

Ansøgningen sendes til:
Boligselskabet Sjælland
Parkvænget 25
4000 Roskilde

Mærk kuverten ’Organisationsbesty-
relsesvalg’. Ansøgningen kan også 
sendes på e-mail til al@bosj.dk 

Ansøgningsfrist: 2. april 2008.

Lisbeth Blom Møller.
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Boligselskabet Sjælland har sat ind overfor skimmelsvampen. I januar måned startede Byg & Anlæg et team 
op, der behandler alle henvendelser fra lejerne vedrørende skimmelsvamp. 

I naturen forekommer skimmelsvampen 
som en del af den danske fauna. Der fin-
des et hav af forskellige typer skimmel-
svampe, som vi er i kontakt med dagligt, 
men kommer sporene ind i boligen, kan 
de udgøre en sundhedsskadelig risiko, 
hvis de rigtige vækstbetingelser er til-
stede. 

Byg & Anlæg har siden årsskiftet foku-
seret på at komme skimmelsvampen i 
boligerne til livs. Der er nedsat en grup-
pe medarbejder, der målrettet og syste-
matisk behandler alle henvendelser om 
skimmelsvamp. 

Personalet i marken er uddannet til at 
måle og undersøge boligens tilstand, så 
der hurtigt og effektivt kan iværksæt-
tes en handlingsplan. Byg & Anlæg har 
til dette formål samlet en række målein-
strumenter og andre nødvendige redska-
ber i en kuffert.

Hurtigt på pletten
Når Byg & Anlæg modtager en henven-
delse om skimmelsvamp, sørger de for 
at der inden for kort tid er en medar-
bejder der ser på problemet. Er der tale 
om skimmelsvamp undersøges årsagen 

til, at der er kommet svamp i boligen, 
og Byg & Anlæg henvender sig til et fast 
korps af håndværkere, der er specialise-
rede i afrensning af skimmelsvamp. De 
renser det berørte område, så skimmel-
svampen ikke udvikler sig. 

- Det er en utrolig effektiv måde at gøre 
det på. Beboerne kan blive i deres bolig, 
når vi griber hurtigt ind, fortæller inge-
niør Hans Werner Morell.   

- Selvfølgelig er der enkelte gange, hvor 
det er så slemt, at beboeren må genhu-

VI BEKÆMPERVI BEKÆMPER
SKIMMELSVAMPSKIMMELSVAMP

Vækstbetingelser

Skiftende årstider i Danmark gør, at 
vi isolerer og tætner vores huse for 
at spare på varmen. Klimaet påvirker 
også indeklimaet i vores huse. Når vi 
opholder os i boligen, er vi selv med 
til at påvirke indeklimaet. F.eks. afgi-
ver hver person to liter væske i døg-
net i form af damp. Bruger vi boligen 
uden omtanke ved f.eks. at undgå 
udluftning, kan vi selv være med til 
at skabe gode vækstbetingelser for 
skimmelsvamp. 

Skimmelsvampe vokser godt ved 
stuetemperaturer, men kun hvis fug-
tigheden høj. Det er oftest i badevæ-
relser, køkkener og på kolde overfl a-
der, der er fugtigt. Når fugt fra luften 
møder en kold overfl ade opstår kon-
dens. Væggene bliver fugtige på over-
fl aden, og her har skimmelsvampen 
optimale vækstbetingelser. Den gror 
som mug på brød og ost, og du er 
ikke i tvivl om, at der er noget galt.

Vidste du at:

Mængden af sporer i luften fra 
skimmelsvampene Cladosporium 
og Alternaria indgår i dagens pol-
len- og sporetal, der dagligt opda-
teres på hjemmesiderne hos DMI 
(www.dmi.dk) og Astma-Allergi 
Forbundet (www.astma-allergi.dk).

ses for en periode, mens håndværkerne 
ordner boligen, men det er sjældent, og 
beboeren kan altid vende tilbage til boli-
gen, tilføjer ingeniør Ulla Byrlund.  

Udgifterne til udbedring af et angreb af 
skimmelsvamp betales af afdelingen. 
Det vil sige, at alle i afdelingen er med til 
at betale, når det enkelte lejemål sættes 
i stand. 

Bor vi ordentligt? 
Der er stor fokus på sundhed. Vi skal 
spise fornuftigt, dyrke motion og sørge 
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for at kroppen har det godt. Hvad med 
indeklimaet i vores bolig? Det skal selv-
følgelig også være i orden, men det kom-
mer ikke af sig selv. Her kan vi, ligesom 
når vi spiser sundt for at få det bedre, 
tage enkelte forholdsregler for at få et 
godt indeklima.

- Kaffebrygning er et godt eksempel. Vi 
har alle sammen prøvet at have en kaf-
femaskine, der er kalket til. Sætter man 
10 kopper over ender det med, at der er 
9 kopper tilbage. Hvor er den sidste kop 
blevet af, spørger Hans Werner Morell.  

- Den er blevet til vanddamp, og er for-
svundet ud i boligen. Når vanddampen 
møder en kold flade opstår der kondens, 
og vi har hurtigt de perfekte betingelser 
for skimmelsvamp, forklarer han. 

- Der skal ikke meget til, og derfor er det 
så vigtigt, at vi sørger for, at den fugtige 
luft kommer ud af boligen og i det hele 
taget bruger boligen med omtanke for, 
hvordan boligen er. Luft ud i boligen to-
tre gangen om dagen, så er du hjulpet 
godt, slutter han. 

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er bittesmå svampe, 
der vokser på jord og plantedele i natu-
ren. I huse kan skimmelsvampe vokse 
mange steder, når blot der er fugtigt, 
og der er noget at leve af. 

Skimmelsvampe lever af organisk ma-
teriale. I huse og lejligheder kan det 
for eksempel være: 

træ • 
spånplader • 

krydsfinérplader • 
papiret på bagsiden af gipsplader • 
tapet • 
lim • 
kokostæpper • 
støv • 

Skimmelsvampe formerer sig ved hjælp 
af sporer, som kan spredes via luften. 

Kilde: Bolius

Her er en liste med gode forslag til 
hvordan du selv kan gøre dit til, at 
du ikke får skimmelsvamp i din bo-
lig. Er din bolig byggeteknisk i or-
den og normalt vedligeholdt, kan 
du undgå skimmelsvamp i boligen 
ved at følge disse gode råd.

Luft ud to til tre gange om dagen 
ved gennemtræk i 5-10 minutter. 
Bemærk: Når temperaturen uden-
for er koldere end indenfor, må du 
kun foretage kortvarig udluftning 
for at undgå afkøling af vægge og 
dermed dannelse af kondens. 

Hold ventiler åbne i vinduer, køk-
ken og badeværelse. Det giver et 
godt luftskifte, og fugtig luft venti-
leres væk. 

Læg låg på gryden og tænd for em-
hætten eller luft ud. Vanddamp sæt-
ter sig som vand på kolde fl ader. Der 
må ikke dannes kondens på køkken-
vinduerne under madlavning. 

Luk døren til badeværelset, når du 
bader. Tør op efter badet og luft ud. 
Varm, fugtig luft fra badning sæt-
ter sig som vand på kolde vægge. 

Rens aftrækskanaler og lad dem 
stå åbne. Den fugtige luft kan der-
ved slippe væk.

Tør dit tøj i tørretumbleren eller 
udenfor. Tørring af tøj inden døre 
giver høj luftfugtighed og perfek-
te vækstbetingelser for skimmel-
svamp. 

Sørg for, at der er minimum fem 
cm. afstand mellem møbler og 
kolde ydervægge. Luft, der cirku-
lerer, tørrer overfl aden.

Løft gardinerne væk fra vinduet. 
Tunge gardiner, der er tæt på vin-
duet, giver stillestående luft og 
dermed risiko for vækst af skim-
melsvamp. 

Tænd for varmen og lad varmen 
være jævnt fordelt i boligen. Kolde 
køkkener, soveværelser og bade-
værelser giver høj luftfugtighed og 
risiko for vand på kolde fl ader. 

Har du mekanisk udluftning i din 
bolig? Tjek jævnligt, om den vir-
ker ved at sætte et stykke papir 
op foran udtrækshullet. Hvis den 
virker, vil papiret blive suget fast. 

Pas ekstra på, hvis I er mange i 
boligen. Mange mennesker i en lil-
le bolig giver højere luftfugtighed 
og dermed større risiko for vækst 
af skimmelsvampe. Hver person 
i lejligheden afgiver ca. to liter 
vand pr. døgn som vanddamp el-
ler sved. 

Kilde: Teknologisk Institut

Forebyg skimmelsvamp
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Naboen opfører sig desværre ikke altid, 
som man gerne vil have det, og det er 
der færre og færre, der accepterer. Det 
er især støjgener, der klages over. 

Løsningen er ofte at sende en klage til 
Boligselskabet Sjælland, men ind imel-
lem går det så stærkt med at henvende 
sig, at klageren har glemt at tage en 
snak med naboen først. 

Konfrontationer er ubehagelige
At tale med naboen først er ellers det, 
beboerkonsulenten anbefaler.

- En kort samtale kan som regel løse de 
fl este problemer. Det kan jo være, at 
naboen ikke er klar over, hvor tydeligt 
du kan høre ham eller hende, når per-
sonen for eksempel hører musik, siger 
Bent Bjerregaard Nielsen.

Du bør altid tale med naboen, inden du 
henvender dig til boligselskabet - også 
selvom du synes, at det er ubehageligt at 
henvende dig til naboen for at kritisere.

- Det behøver ikke at være en ubehagelig 
samtale, hvis du blot henvender dig i en 
venlig og rolig tone. Forklar din situation 
og prøv i fællesskab at fi nde en løsning, 
uddyber Bent Bjerregaard Nielsen.

Ikke alle klager accepteres
Det er beboerkonsulenten, der modta-
ger beboernes klager, og han har ved 
fl ere lejligheder fået klager, som ikke er 
skrevet under.

- De klager kan vi desværre ikke gøre 
noget ved. Vi skal have en underskrift 
på klagen, så vi ved, at det er en se-
riøs henvendelse, og at vedkommende 
er parat til at vidne i en retssag, hvis 
konfl ikten når så langt ud, siger han.

- Hvis naboen alligevel fi nder ud af, hvem 
der har klaget over vedkommende, og 
konfronterer personen med det, så ri-
sikerer jeg også, at klageren beskylder 
mig for at have sladret. Og det er jeg 
selvfølgelig ikke interesseret i, forklarer 
Bent Bjerregaard Nielsen. 

Ved fl ere lejligheder er beboere gået 
sammen om at klage over en bestemt 
beboer, men beboerkonsulenten er ikke 
interesseret i underskriftsindsamlinger.

- Hvis fl ere beboere er utilfredse med 
samme beboer i afdelingen, så skal de 
sende en klage hver. Underskriftsind-
samlinger kan ikke bruges i en eventuel 
retssag, og derfor vil jeg helst undgå 
dem, siger han. 

Når grænser overskrides
Det er dog ikke kun naboerne, som be-
boere kan være utilfredse med. På det 
seneste har fl ere afdelingsformænd og 
medarbejdere i boligselskabet været 
udsat for anonyme klager og sågar trus-
ler. Det er en adfærd, som administre-
rende direktør, Ole Nyholm, tager stærk 
afstand fra. 

- Det er helt uacceptabelt, at der er 
personer, der chikanerer andre ved at 
sende breve, som kun har til formål at 
viderebringe falske rygter og fri fantasi. 
Vi må som minimum forvente, at folk 
henvender sig på en sober måde og ikke 
gemmer sig bag anonyme breve og løse 
anklager, siger Ole Nyholm.

Det er op til de personer, der er blevet 
chikaneret, selv at afgøre, om det skal 
meldes til politiet, men indtil videre har 
ingen ønsket at gå videre med det. 

Befolkningens tolerancetærskel er blevet mindre de seneste år, og det opleves også i afdelingerne, hvor fl ere kla-
ger over naboen. Men boligselskabet behandler hverken anonyme klager eller underskriftsindsamlinger.

ANONYME KLAGERKLAGER
ACCEPTERES IKKEES IKKE

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål om klageproce-
durerne, kan du kontakte ekspedi-
tionen på tlf. 46 30 47 00.

Foto: Godfer, Dreamstime.com
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Beskriv dine egne oplevelser

I klagen beskriver du din egen oplevelse af situationen. Det er 
kun dine egne observationer, der er relevante, og ikke hvad du 
har hørt fra andre. 

Hvis du kender andre, der også har problemer med samme be-
boer, kan du i stedet opfordre dem til selv at sende en klage. 

Skriftlig klage

Først og fremmest skal din klage være skriftlig. Det er vigtigt, 
da sagen i grelle tilfælde kan ende i boligretten. Desuden skal 
du sørge for at skrive klagen under - vi modtager ikke ano-
nyme klager. 

Du må meget gerne sørge for at angive dato og cirka tidspunkt 
for, hvornår den anden beboer har været til gene. 

Hvis du er utilfreds med din nabos op-
førsel, er det vigtigt, at du taler med 
personen, så denne er klar over, at du 
føler dig generet. 

SÅDAN KLAGER DU
Hvis I ikke i fællesskab kan fi nde frem til 
en løsning, og du fortsat er utilpas med 
situationen, kan du klage til Boligselska-
bet Sjælland. 

De hyppigste klagegrunde

støjgener (herunder larm fra børn, hunde, højlydte  • 
skænderier eller høj musik) - enten på grund af lydni-
veauet og/eller tidspunktet for støjen

parkering på brandveje eller af ’forkerte typer køre tøjer’ • 
(for eksempel erhvervskøretøjer såsom lastbiler)

 
cykler, der bliver smidt lemfældigt på/ved stierne, så • 
der ikke er plads til at køre med barnevogn - det er især 
et problem i afdelingerne med ungdomsboliger

affald, der er smidt forkerte steder• 

Det kan du selv gøre

spil ikke høj musik og undlad at larme unødigt efter kl. 21. • 
Brug kun boremaskine i dagtimerne

undersøg, om du må have hund eller kat i afdelingen, • 
inden du anskaffer dig et husdyr - og hold styr på hvor 
mange husdyr, du i så fald må have i boligen

sæt ikke din cykel, knallert, motorcykel eller barnevogn • 
et sted, hvor det generer andre - for eksempel så veje 
eller stier bliver blokeret

læs og følg din afdelings husorden• 

Her er en vejledning i, hvad du skal hu-
ske, når du vil skrive en klage til bolig-
selskabet. 

Foto: Dušan Janković, Domen Colja og Aleksandar Kosev, Dreamstime.com

Hvad ender det med?

De fl este klagesager løses af beboerkonsulenten. I de tilfælde, 
hvor sociale problemer ligger til grund for konfl ikten, er det 
beboerrådgiverne, der tager sig af opgaven. 

Hvis konfl ikten ikke kan løses af den vej, ender det i en retssag, 
og her skal du være indstillet på at vidne i retten.
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GODT MILJØGODT MILJØ
MED TRINEMED TRINE
Trine Keinicke Sørensen er til daglig miljøvejleder i Roskilde Kommunes natur- og miljøafdeling. Efter nytår 
er hun dog også blevet landskendt gennem tv-programmet ”Guld og grønne skove”, som skal lære danskerne 
at sænke energiforbruget, så både miljøet og pengepungen skånes.

Der er for alvor kommet fokus på klima-
et de seneste år, hvor især de stigende 
temperaturer på verdensplan vækker 
bekymring. I medierne er der hver uge 
nyheder om klimaets tilstand, og inte-
ressen for miljøet er nu så stor, at DR 
netop har sendt miljøserien ”Guld og 
grønne skove”.  

I tv-programmet gennemgår miljøvejle-
deren Trine Keinicke Sørensen og vær-
ten Peter Ingemann otte familiers ener-
giforbrug og kommer med forslag til, 
hvordan familierne kan mindske energi-
forbruget.

Programmene havde gode seertal, og 
Trine er godt tilfreds med resultatet.

- Det var rigtig sjovt at være med, og 
jeg har efterfølgende talt med mange, 
der har set programmerne. Især bør-
nene har været optaget af, hvad man 
kan gøre for at skåne miljøet, og der er 
mange skoleelever, der har ringet med 
spørgsmål, fortæller Trine.

Større interesse for miljøet
Efter tv-programmet har Trine fået langt 
flere henvendelser fra borgere, der ger-
ne vil have flere miljøtips og energiråd.

- Folk henvender sig både for at gøre no-
get for miljøet og for at mindske udgif-
terne. Der er jo mange penge at spare, 

hvis man først går i gang med at kigge 
sit forbrug i sømmene, siger Trine.   

Hjælp til afdelingerne
Trine er med til at udarbejde grønne 
regnskaber for Boligselskabet Sjælland, 
men hun er også knyttet til en række 
andre projekter i boligselskabet.

- Jeg har været ude til flere arrange-
menter i afdelingerne og holde foredrag 
om, hvordan man lever bæredygtigt og 
sparer på energien, forklarer Trine.

- Sidste år var jeg blandt andet i Kløver-
parken og Blegdammen, og jeg håber, at 
andre afdelinger i Roskilde også kan være 
interesseret i lignende arrangementer. 
Man er i hvert fald meget velkommen til 
at henvende sig, siger Trine. 

Grønne regnskaber

Du kan se Boligselskabet Sjællands  
grønne regnskaber på www.bosj.dk 
under ’Publikationer’.

Her har du også mulighed for at læse 
en lang række miljøtips, der kan hjæl-
pe dig til at spare på energien.

Trine kan kontaktes på:
trineks@roskilde.dk 

De bedste energi-spareråd
Der skal ikke de store anstrengelser til for 
at spare på energien i hverdagen, men 
hvis du vil koncentrere dig om få ting i 
starten, så har Trine et par gode råd.

- Sæt vandsparer på vandhanerne, ud-
skift elpærerne med A-pærer og tilslut 
tv, video m.m. til en el-spareskinne, så 
du kun skal slukke ét sted, når du er 
færdig med at se tv, siger Trine. 

Den helt store besparelse kommer dog
ved spareruder og bedre isolering af bo-
ligerne, og hvis afdelingen beslutter sig
for at sætte penge af til dette, vil det 
komme både miljøet og den enkelte le-
jers pengepung til gode.

Læs flere miljøråd på www.dr.dk/guld  
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